
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 دكتوراه/الدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 اسو بهاء الدين قادر عمر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد ستراتيجيةالدارة ااإل

 مقبول اللغة االنكليزية جيد جدا   لتسويقدارة اإ

   مقبول بشريةالموارد الإدارة 

   جيد جدا   أساليب رياضية وإحصائية

 428.17 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  دل الكورس الثانيمع 428.17 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 ثائر جاسم محمد عفتان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات مقبول ستراتيجيةالدارة ااإل

 مقبول اللغة االنكليزية جيد جدا   لتسويقإدارة ا

   مقبول بشريةالموارد الإدارة 

   جيد أساليب رياضية وإحصائية

 408.17 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  ا  جيد جد  جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 408.17 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)دور األول النتائج 

 سوزان عبد الغني علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد جدا   ستراتيجيةالدارة ااإل

 مقبول اللغة االنكليزية امتياز لتسويقإدارة ا

   جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد إحصائيةأساليب رياضية و

 4.8000 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 4.8000 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 ريتجامعة تك

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 علي إحسان عبدالكريم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد جدا   ستراتيجيةالدارة ااإل

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد جدا   سويقلتإدارة ا

   جيد بشريةالموارد الإدارة 

   مقبول أساليب رياضية وإحصائية

 448242 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  الثانيمعدل الكورس  448242 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 علي برهان عبد الحسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات مقبول ستراتيجيةالدارة ااإل

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد جدا   لتسويقإدارة ا

   مقبول بشريةالموارد الإدارة 

   مقبول أساليب رياضية وإحصائية

 418274 المعدل ناجح النتيجة
         

 ازامتي  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 418274 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)ألول الدور انتائج 

 قصي جاسم محمد عمران االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد ستراتيجيةالدارة ااإل

 جيد اللغة االنكليزية جيد جدا   لتسويقإدارة ا

   جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد أساليب رياضية وإحصائية

 498919 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 498919 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 ترئيس لجنة الدراسا 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 مجيد حميد عبدهللا صالح االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 لمقبو نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد ستراتيجيةالدارة ااإل

 مقبول اللغة االنكليزية جيد جدا   لتسويقإدارة ا

   مقبول بشريةالموارد الإدارة 

   مقبول أساليب رياضية وإحصائية

 2.8099 المعدل معيد بالمعدل النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 2.8099 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

  حسينمحمد علي عبدهللا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد ستراتيجيةالدارة ااإل

 مقبول اللغة االنكليزية امتياز لتسويقإدارة ا

   جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد أساليب رياضية وإحصائية

 4.8242 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    دجي  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 4.8242 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 هادي مران أحمد ذنون االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد ستراتيجيةالدارة ااإل

 مقبول اللغة االنكليزية امتياز لتسويقإدارة ا

   جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد ياضية وإحصائيةأساليب ر

 4.8429 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 4.8429 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 امعة تكريتج

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 هشام عبدهللا حمد عليان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ازامتي نظم وتكنولوجيا المعلومات جيد جدا   ستراتيجيةالدارة ااإل

 جيد اللغة االنكليزية امتياز لتسويقإدارة ا

   جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد أساليب رياضية وإحصائية

 78721. المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  ورس الثانيمعدل الك 78721. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ولالكورس األ)الدور األول نتائج 

 وسام سامي جبار زينل االسم:

 الدرجة المادة رجةالد المادة

 مقبول نظم وتكنولوجيا المعلومات مقبول ستراتيجيةالدارة ااإل

 جيد اللغة االنكليزية جيد جدا   لتسويقإدارة ا

   مقبول بشريةالموارد الإدارة 

   جيد أساليب رياضية وإحصائية

 408242 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  9.-0.  49-40  29-20  فما دون 99
 

  معدل الكورس الثاني 408242 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 


